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OGRODY MUZEÓW 
W MIASTACH W ROLI 
PARKÓW MIEJSKICH. 
KONTEKST SPOŁECZNY
MUSEUM GARDENS IN CITIES AS URBAN PARKS. 
SOCIAL CONTEXT

Joanna Grzonkowska
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Abstract: Museum gardens or gardens accompanying 
museums may be divided into three basic types: histori-
cal gardens of museum-residences in cities (or historically 
suburban, but nowadays within the city limits), thematic 
gardens designed today as an extension or an opening of 
the museum into the city, as well as the most common 
ones, gardens or rather green areas beside museums, typi-
cally green squares or just lawns. It is worth reminding the 
people responsible for the surroundings of museum insti-
tutions how important it is to consciously design spaces 
around museum buildings in order to establish the institu-
tion’s position, both with respect to its immediate neigh-

bours, i.e. the local community, and the other inhabitants 
of the city or tourists. The aim of this article is also to high-
light the social function of museum gardens in cities, which 
is just as important as their roles as decoration and as close 
adjuncts to the museums themselves. For the inhabitants 
of the city, a museum garden is primarily a local public park, 
a place for everyday walks, for socialising, whose state and 
appearance is of keen interest. Museums cannot neglect 
this sense of affection and interest. A museum which treats 
its garden as another exhibition should also adapt its offer 
to the needs and expectations of its immediate neighbours.

Keywords: museums, museum gardens, gardens of residences, thematic gardens, urban parks.

Ogrody muzeów lub też ogrody towarzyszące muzeom 
można podzielić na trzy podstawowe typy: zabytkowe 
ogrody muzeów rezydencji w miastach (lub podmiejskie 
historycznie, a dziś znajdujące się w obrębie tkanki miej-
skiej), ogrody tematyczne projektowane współcześnie jako 
przedłużenie lub otwarcie muzeów na miasto oraz naj-
częstsze – ogrody, czy raczej tereny zielone towarzyszące 

muzeom, a na ogół zieleńce lub po prostu trawniki z jed-
nym kwietnikiem w centrum. Tych ostatnich jest zdecydo-
wanie najwięcej i nie tylko w Polsce stanowią dominują-
cy typ. I może właśnie dlatego warto zwrócić uwagę osób 
odpowiedzialnych za otoczenie instytucji muzealnych na 
to, jak ważną dla ich pozycji rolę mogą pełnić przestrzenie 
otaczające budynki muzeów, zarówno wobec najbliższych 
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sąsiadów czyli społeczności lokalnej, jak i innych mieszkań-
ców miasta, ale także wobec turystów zwiedzających mia-
sto i zdążających do muzeum. Celem niniejszego artykułu 
jest zwrócenie uwagi także na społeczną funkcję ogrodów 
muzeów w miastach – równie istotną, co role dekoracyjna 
i ściśle muzealna.

Agata Zachariasz w swoim artykule Parki przyszłości 
– o różnych koncepcjach kształtowania terenów zieleni 
w miastach pisze: Ilość, jakość i układ parków, terenów 
zieleni i terenów otwartych jest jednym z ważniejszych ele-
mentów podnoszących jakość środowiska oraz atrakcyjność 
miasta jako miejsca do życia. Urządzone i nieurządzone, do-
stępne i częściowo dostępne, prywatne i publiczne, o różnej 
specyfice, formie i charakterze współtworzą jego wizerunek, 
czynią miasto bardziej atrakcyjnym, witalnym i przyjaznym 
do życia1. Mieszkańcy miasta potrzebują jednak nie tylko 
przyrody w postaci terenów zieleni i tzw. parków ludowych 
będących miejscami sportu i rozrywki, ale także parków, 
które będąc świadectwem czasu, kiedy zostały wykreowane 
przez artystę ogrodnika, wyrażają człowieka oraz jego histo-
rię i kulturę. W każdym przypadku ogrody muzeów w mia-
stach muszą w jakiś sposób pełnić rolę ogrodów lub parków 
miejskich. Według definicji podanej w 3. tomie wydanego 
w 2005 r. przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Za-
bytków ilustrowanego słownika architektury krajobrazu, 
termin park publiczny zakłada, że jest to teren dostępny 
bez ograniczeń2. W praktyce jednak nie każdy ogród muze-
um – niezależnie od typu założenia, a więc czy jest to ogród 
współczesny tematyczny, zieleń okalająca czy zabytkowy 
park/ogród muzeum rezydencji – możne być udostępniony 
publiczności w sposób nieograniczony. Pozostaje pewne, że 
dla dobra ogrodu i także samego muzeum konieczne jest 
ograniczanie dostępności, czasem poprzez biletowanie, cza-
sem poprzez otwieranie bram w określonym tylko czasie, 
czasem zaś monitoring lub dozór osób pilnujących.

W przypadku niektórych ogrodów przy muzeach wyda-
rzenia historyczne rozdzieliły dawne założenia rezydencjo-
nalne, w wyniku czego dzisiejsze muzeum z siedzibą w pa-
łacu nie jest już właścicielem ogrodu czy parku. Na ogół 
właścicielem jest miasto i z natury rzeczy taki park – jak np. 
w Pszczynie – stał się parkiem miejskim i tak właśnie jest 
odbierany przez mieszkańców. To turyści identyfikują go 
jako park pałacowy, a więc muzealny, w rzeczywistości zaś 
prawo własności, i prawo decydowania o wszelkich inwe-
stycjach, konserwacji, a także imprezach, które tam się mają 
odbywać, mają władze miejskie. One zaś często nie widzą 
wręcz potrzeby uzgadniania działań w parku z najbliższym 
sąsiadem, czyli muzeum. Sąsiadem, który bardzo często też 
„należy” do miasta. Dość częstym niestety zjawiskiem jest 
ignorowanie związku pałacu i parku właśnie przez miasto – 
właściciela i administratora jednego i drugiego podmiotu. 

Istotny problem stanowi też bezpośrednie sąsiedztwo za-
bytkowych ogrodów muzeów rezydencji z miastem otacza-
jącym muzeum i park. Początkowo część założeń rezyden-
cjonalnych zakładana była w otwartej przestrzeni terenów 
podmiejskich, co pozwalało kształtować otwarcia widokowe 
z parku na krajobraz. Następne lata i wchłonięcie terenów 
podmiejskich rezydencji przez rozrastające się organizmy 
miejskie często dramatycznie zmieniły otoczenie parków. 
Osie przecinane są nowymi zabudowaniami, także wyso-
kimi blokami mieszkalnymi, drogi szybkiego ruchu otoczo-

ne wysokimi parkanami dźwiękochłonnymi odcinają jakby 
murem miasto od rezydencji, z którą było wcześniej powią-
zane widokowo i komunikacyjnie. Znają te doświadczenia 
zarówno Muzeum – Zamek w Łańcucie, jak i warszawskie 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Szczególnie to 
drugie, w konsekwencji zmiany urbanistycznej otoczenia, 
zabudowy okolicznych pól apartamentowcami i mniejszy-
mi budynkami, straciło swoje naturalne powiązania wido-
kowe, częściowo też niestety zmieniły się stosunki wodne. 
Już w 2006 r. ówczesny pracownik wilanowskiego muze-
um, Piotr Szpanowski alarmował: Autor jest przekonany, 
że ogród i park wilanowski, zaprojektowany ponad 300 
lat temu jako nieodzowny składnik królewskiej rezydencji 
wiejskiej, nie powinny być przedmiotem badań, studiów 
i bieżącego zarządzania bez uwzględnienia ich obecne-
go kontekstu. Z punktu widzenia autora obecna sytuacja, 
w której to ogród i park wilanowski postrzegane są jedynie 
jako atrakcja podnosząca ceny nowo powstających w Wila-
nowie domów i „zielona rekompensata” dla strat w szacie 
przyrodniczej tej dzielnicy Warszawy, jest przykładem dra-
stycznego, skrajnie niekorzystnego odwrócenia wektorów 
odziaływania, w którym zamiast przyjmować zasadę, że to 
rezydencja narzuca sposób myślenia o zagospodarowaniu 
jej otoczenia, zarządca rezydencji jest zmuszony do myśle-
nia przede wszystkim o niwelowaniu skutków zaplanowanej 
w oderwaniu od lokalnych uwarunkowań urbanizacji. Nie-
stety, to nie rezydencja i jej historyczny krajobraz zdecydo-
wała o formie urbanizacji Wilanowa – to proces urbanizacji 
określi przeszłość rezydencji, w tym trwałość walorów jego 
ogrodów i parku3.

Historykom sztuki ogrodowej, historykom, historykom 
sztuki, muzealnikom trudno jest pogodzić się z taką zmianą, 
jednak jest rzeczą dość naturalną psychologicznie, że park 
wilanowskiej rezydencji dla okolicznych mieszkańców jest 
niczym innym, jak lokalnym parkiem miejskim. Podobnie, 
choć bardziej skrajnie, dzieje się w podwiedeńskim Schön-
brunnie, gdzie okoliczni mieszkańcy wręcz uprawiają jog-
ging w ogrodzie pałacowym. Na pewno są też – podobnie 
jak w Łazienkach Królewskich – częstymi „gośćmi” skracają-
cymi sobie przez ogród rezydencji drogę do domu. Naszym, 
czyli ludzi zajmujących się dziedzictwem kultury, zdaniem, 
coś co w przeszłości pełniło rolę odświętną a dziś jest za-
bytkiem, nie powinno zmieniać tej roli. Jednak nie wszyscy 
tak myślą. Miasto, w którego tkance funkcjonują ogrody 
zabytkowych rezydencji, żyje i ewoluuje, a więc powinno 
zmieniać swą funkcję tak, by służyć żyjącym współcześnie. 
Nieco przewrotnie przywołując fascynujące rozważania Cze-
sława Bieleckiego z jego książki Gra w miasto, powiedzieć 
można, że jest to konieczne w sytuacji miast, które spot-
kała niemal zagłada, a jednak przetrwały dzięki chęci życia 
ich mieszkańców. Przestrzeń publiczna – konfiguracja ulic, 
placów i parków – stanowi kod genetyczny miasta, według 
którego może się ono odtwarzać z rozproszenia lub ruiny. 
Pojemność kodu jest nieograniczona. Dopóki nie zostanie 
uszkodzony jego nośnik – kultura i utrwalający ją obyczaj 
zawarty w prawie – miasto dziedziczy pamięć całości i może 
z niej odtworzyć pierwotną postać. Każda drobina tkanki 
miejskiej, podobnie jak komórka żywego organizmu, jest 
potencjalnie zdolna pełnić każdą funkcję. Kod genetyczny 
przestrzeni publicznej, z siecią infrastruktury naziemnej 
i podziemnej, stymuluje rozwój miasta jako całości. To on 
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wyznacza granice interesów partykularnych i zbiorowych4. 
I dalej podsumowując słowami tego samego autora: Miasto 
powstaje ze starcia interesów5. 

Zasady postępowania z zabytkowymi założeniami ogro-
dowymi określa Międzynarodowa Karta Ogrodów Histo-
rycznych, tzw. Karta Florencka, opracowana i uchwalona 
w 1981 r. przez Międzynarodowy Komitet ICOMOS-IFLA 
i Międzynarodowy Komitet Ogrodów Historycznych. 
Stwierdza ona przede wszystkim, że ogród historyczny ze 
względu na fakt, że stanowi świadectwo kultury i cywilizacji 
powinien być chroniony jako zabytek. Jako wyraz ścisłego 
związku pomiędzy cywilizacją i naturą, przeznaczony do 
rozmyślań i marzeń, ogród jest kosmicznym obrazem świa-
ta, „rajem” w etymologicznym znaczeniu tego słowa, lecz 
równocześnie stanowi on znamię danej kultury, danego sty-
lu, danej epoki, czasem oryginalności jego twórcy6. Takie 
postawienie sprawy narzuca (sformułowany zresztą dalej) 
zapis mówiący, że użytkowanie zabytkowego ogrodu nie 
może powodować degradacji. Zapis ten muzea interpretują 
czasami skrajnie, w regulaminach zabraniając każdej prawie 
aktywności innej niż spacer wyznaczoną alejką. Zresztą art. 
18. Karty mówi: Każdy ogród historyczny przeznaczony jest 
do oglądania i zwiedzania, ale swobodny dostęp do niego 
powinien być ograniczony z uwagi i w zależności od jego 
wielkości i podatności na zniszczenie tak, aby chroniona 
była jego substancja oraz świadectwo kultury jakiego jest 
on wyrazem7. Mieszkańcy miast, dla których zabytkowy 
ogród (także muzealny) jest po prostu parkiem, nie potrafią 
zaakceptować zakazu jazdy rowerem, wprowadzania psów 
czy wchodzenia na trawniki. Wszystko to wydaje im się na-
turalnym zachowaniem w parku (dodać można – ludowym), 
a jako iż czują się współwłaścicielami przestrzeni miejskiej, 
gorąco protestują przeciw podobnym – oczywistym dla mu-
zealników, a absurdalnym dla młodych mieszkańców miast 
– zasadom. W ten sposób zaangażowanie i dobre intencje 
obu stron mogą owocować konfliktami. Rozwiązaniem by-
łaby przejrzysta i przystępna akcja edukacyjna, która dosta-
tecznie wyjaśniałaby powody, dla których wprowadzone 
zostały niektóre zakazy. 

Na przykład wskazane byłoby wyjaśnienie, iż muzea zo-
bowiązane są m.in. zapisami Karty Florenckiej do przestrze-
gania wierności historycznym gatunkom roślin. Stosuje się 
historyczne odmiany mimo iż, z powodu większej ich de-
likatności, w „normalnych” - nie muzealnych - warunkach 
zastępowane są roślinami bardziej odpornymi, przysto-
sowanymi do dzisiejszego klimatu. Jednak autentyczność 
ogrodu historycznego dotyczy w jednakowej mierze jego 
rysunku i wielkości poszczególnych jego części jak i jego de-
koracji, wyboru roślin lub minerałów, z których się składa8. 
Mimo tego za dopuszczalne uznaje się uwspółcześnienie 
gatunkowe roślin, pod warunkiem zachowania tej samej 
botanicznej rodziny oraz gatunku, gdy jego cechy świadczą 
o głównych, wyróżniających właściwościach związanych 
z daną rośliną9. 

Zwiedzający parki zabytkowe nie zawsze chcą zaakcep-
tować fakt, iż park miejski, z gazonami zasianymi nowo-
czesną odmianą trawy, czasem wręcz „boiskowej”, różni 
się nie tylko formą, ale i materiałem roślinnym od parku 
historycznego. W polskich warunkach atmosferycznych 
trawa nigdy nie będzie tak odporna, jak słynne angielskie 
trawniki. Wiąże się to także z problemem nadmiernej fre-
kwencji zwiedzających. Niestety istnieje granica, powyżej 
której ogrodowi grozi zadeptanie. Parki miejskie projekto-
wane były dla innej grupy ludzi – większej, inaczej spędzają-
cej czas – niż zabytkowe ogrody przy rezydencjach. Niestety 
muzea muszą wprowadzać pewne ograniczenia dostępu, 
np. poprzez niewielką opłatę dodatkową. Nie zawsze jest 
to możliwe, jednak część dużych założeń parkowo-ogrodo-
wych wprowadziła biletowanie plenerowej części ekspozy-
cji, jak można określić ich ogrody. Postąpiło tak m.in. Mu-
zeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Posunięcie takie 
oczywiście spotyka się zawsze i wszędzie ze sprzeciwem 
publiczności, jest jednak popularne i jak najbardziej uza-
sadnione, gdyż biletowanie stanowi jedną z form kontroli 
frekwencji w ogrodzie. Zbyt wielu zwiedzających naraz lub 
w ciągu jednego całego dnia stanowi dla ogrodu historycz-
nego wielkie zagrożenie. Oczywiście, łatwiej godzimy się na 
opłatę za wstęp do parku, który zwiedzamy jednorazowo 

1.  Park Muzeum – Zamku w Łańcucie, oś kompozycyjna zaburzona przez za-
niedbanie otoczenia założenia pałacowo-ogrodowego

1.  Park of Castle Museum in Łańcut, the composition axis disrupted by the 
neglected vicinity of the palace-and-garden complex

2.  Pałac Schőnbrunn pod Wiedniem, kwatery biletowanej i ogrodzonej części 
założenia ogrodowego Kammergarten

2.  Schönbrunn Palace near Vienna, the palace-and-garden complex of Kam-
mergarten; the ticketed garden quarter and its fenced part
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jako turyści goszczący w obcym miejscu, niż na codzienne 
czy cotygodniowe opłaty za powtarzalne spacery w najbliż-
szym naszego miejsca zamieszkania ogrodzie. Rozwiąza-
niem kompromisowym, zastosowanym m.in. w Pałacu 
Schőnbrunn pod Wiedniem jest biletowanie ogrodzonej, 
delikatniejszej niż aleje i parter, części założenia, jakim był 
prywatny ogród cesarza, podczas gdy pozostała część parku 
otwarta jest także na codzienne wizyty sąsiadów. Toleruje 
się nawet jogging. 

Kolejnym problemem związanym ze zwiększoną frekwen-
cją są drogi i alejki w parku. Jak pisze Longin Majdecki: Dro-
gi stanowią trudny problem konserwatorski. Z jednej strony 
są częścią zabytkowego układu i z tego względu podlegają 
ochronie, z drugiej zaś – muszą godzić współczesne zasady 
ruchu. Im bardziej pierwotny sposób użytkowania ogro-
du, odbiega od aktualnego wykorzystania, tym potrzeba 
powstawania zmian drogowych staje się większa10. Dziś 
jasnym jest, że nawierzchnia w zabytkowym ogrodzie – 
szczególnie w mieście – nie może ograniczać dostępu do 
ogrodu matkom z dziećmi w wózkach czy osobom niepeł-
nosprawnym. 

Karta Florencka podkreślając przeznaczenie ogrodów 
historycznych do spokojnego zwiedzania, wychodzi jed-
nak naprzeciw współczesnemu mieszkańcowi miasta pod-
powiadając w art. 20., że należy równocześnie stworzyć 
w ich bliskości tereny przeznaczone do zabaw ruchliwych 
i gwałtownych, tereny sportowe tak, aby odpowiadając na 
tego rodzaju zapotrzebowanie nie szkodzić równocześnie 
konserwacji ogrodów i miejsc o historycznym znaczeniu. 
Oczywistym skojarzeniem jest, naturalne w dzisiejszych 
czasach, wydzielenie na pograniczu ogrodu historycznego 
przesłoniętego, by nie burzyć wzrokowej jedności kompo-
zycji, placu zabaw dla dzieci. Jednak w dzisiejszych miastach 
marzeniem młodego „mieszczucha” jest możliwość wylegi-
wania się na łące i grillowania. O ile ten ostatni postulat 
w ogrodzie muzeum, nie tylko zabytkowym, absolutnie 

nie może być spełniony, o tyle czasami istnieje możliwość 
wyznaczenia przestrzeni bardziej „swobodnej”. Być może 
taka idea przyświecała pomysłodawcom Ogrodu XXI wieku 
w warszawskich Łazienkach. Według strony internetowej 
Muzeum Ogród stanowić ma kwietna łąka z pawilonem 
wystawowym, a sama realizacja ma być przykładem 
rewitalizacji terenu gospodarczego muzeum11.

Muzea jako instytucje nastawione są z natury na dzia-
łalność edukacyjną i takaż powinna też objąć ogrody hi-
storyczne. Istnieje ogromne spektrum możliwych działań, 
a publiczność na pewno doceni podobne inicjatywy. Do-
stosowanie do pełnienia funkcji muzealnych wymaga wy-
posażenia ogrodu w odpowiednią infrastrukturę (parkingi, 
toalety, ławki, być może restauracja), jednak przede wszyst-
kim niezbędnym jest wprowadzenie na teren historycznego 
ogrodu osób pilnujących naturalnej „ekspozycji”. I to zarów-
no w sytuacji, gdy muzeum decyduje się na ogrodzenie te-
renu lub zamykanie bram na noc, jeśli historycznie teren 
był grodzony, jak i wtedy, gdy przyjmiemy zasadę pełnej 
otwartości. Czasem grodzenie ogrodu przyjmowane jest 
przez mieszkańców jako objaw zamknięcia się na publicz-
ność, jednak ogrody historyczne narażane bywają na ataki 
wandali lub złodziei np. roślin, jeśli więc nie decydujemy się 
na zamykanie ogrodu, konieczne jest co najmniej monitoro-
wanie jego terenu za pomocą właściwego sprzętu, ale także 
przeszkolonych osób. Szczególnie istotne jest to w przypad-
ku założeń z zabytkami przyrody czy plenerowymi galeriami 
sztuki. Przykładem może być Ogród Spacerowy przy Muze-
um Miasta Łodzi – przylegający do Pałacu Poznańskich wy-
posażony został w stałą wystawę „Z dziejów Łodzi. Historia 
– Kultura – Codzienność”12. Ogród stanowi integralną część 
kompleksu pałacowo-fabrycznego. Po II wojnie światowej 
pałac przebudowano, ograniczając tym samym założenie 
ogrodowe. Do dziś przetrwała część starego drzewostanu 
oraz elementy podjazdu z latarniami. W parku poza wysta-
wą dotyczącą historii Łodzi, mieści się druga galeria plene-

3. Pałac Schőnbrunn pod Wiedniem, turyści i okoliczni mieszkańcy wspólnie korzystający z ogrodów pałacowych

3. Schönbrunn Palace near Vienna, tourists and local residents enjoying the palace gardens together
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rowa: Aleja Rzeźb –zespół rzeźb tworzonych przez artystów 
różnych pokoleń. 

Dla muzeum odpowiednie wykorzystanie ogrodu jako 
przestrzeni publicznej może być szansą na zdobycie no-
wych widzów. Przykładem takiego szczęśliwego efektu 
urbanistycznego powiązania ogrodów muzeum rezydencji 
z całym założeniem miejskim może być Burggarten w Wied-
niu – ogród przy Hofburgu, a właściwie Neue Burgu, tzw. 
Nowym Zamku, skrzydle rezydencji cesarzy austriackich. 
Otwarty jest on dla publiczności od strony Albertiny i za-
chęca przechodniów i turystów do zagłębienia się w zieleń 
i tym samym zmiany wcześniej zaplanowanej trasy. Sam 
Hofburg nie jest dla przeciętnego turysty specjalnie zachę-
cający, szczególnie właśnie nowe skrzydło, które przytłacza 
swą monumentalnością. Jednak ogród i towarzysząca mu 
delikatna konstrukcja oranżerii mieszczącej hodowlę motyli 
zapraszają do odpoczynku i spędzenia tam czasu, a potem 
też ośmielają zaciekawionego turystę do wejścia do zamku.

Problem w kontaktach ze społeczeństwem stanowić 
może także przekształcenie części założenia ogrodowego, 
niekiedy konieczne w kontekście zmieniającej się rzeczy-
wistości. Sąsiedzi muzeum mogą protestować przeciw ta-
kim działaniom, a zwłaszcza wycinaniu drzew czy nawet 
oczyszczeniu rzeźb parkowych, ponieważ czują się „współ-
właścicielami” ogrodu i osobami współodpowiedzialnymi 

za dobro przyrody. Nie zawsze zdając sobie sprawę z ko-
niecznych działań konserwatorskich, kontestują decyzje za-
rządzających ogrodem. Ta odpowiedzialność obywatelska 
jest objawem zdecydowanie pozytywnym, integrującym 
społeczność, obejmującym ochroną dobro publiczne, war-
tym podtrzymywania np. poprzez stowarzyszenia przyja-
ciół muzeum. Stąd wynika konieczność konsultowania ze 
społecznością lokalną spraw związanych z planowanymi 
inwestycjami. Takie podejście zdaje się być szczególnie 
istotne wobec faktu, że wciąż rzadko i wolno realizuje się 
w miastach – i to nie tylko w Polsce – nowe założenia par-
kowo-ogrodowe, a te już istniejące, także stanowiące część 
muzeów, są dla społeczności ośrodkiem zainteresowania 
i naturalnej troski. 

Podsumowując część dotyczącą ogrodów historycznych, 
warto wspomnieć, że każde szanujące się muzeum rezy-
dencja powinno koniecznie zatrudniać własnego ogrodnika 
– specjalistę od ogrodów historycznych oraz historyków 
sztuki ogrodowej z nim współpracujących. Na świecie roz-
wiązuje się to czasem poprzez organizacje czy instytucje, 
które sprawują opiekę równocześnie nad wieloma różnymi 
założeniami ogrodowymi, zapewniając też zwiedzającym 
możliwie najlepszą informację o ogrodach. W Anglii system 
wspierania historycznych założeń ogrodowych realizowany 
jest m.in. przez organizacje posiadające ogrody i zarządzają-

4.  Żywiec, Park Zamkowy z licznymi okazami sędziwych, rodzimych i egzotycznych drzew, w tym wielu o randze pomników przyrody oraz z pomnikiem Alicji 
Habsburg, właścicielki i inspiratorki ostatniego przed II wojną światową przekształcenia

4.  Żywiec, the Castle Park, with numerous venerable specimens of native and exotic trees, including many rated as monuments of nature; and the monument 
of Alicia Habsburg, the owner and inspirer of the last transformation before World War II
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ce nimi: National Trust, Royal Horticultural Society, English 
Heritage. National Trust założona w 1895 r. jest organiza-
cją użyteczności publicznej, która ma na celu promowanie 
i opiekę nad szczególnie pięknymi miejscami naturalnego 
krajobrazu, zabytkowymi parkami i ogrodami13.

Drugim najbardziej rozwiniętym rodzajem założeń 
ogrodowych przy muzeach są współcześnie projektowane 
ogrody tematyczne powiązane organizacyjnie, terytorial-
nie i merytorycznie z muzeami. Zjawisko dotyczy ostatnich 
kilkunastu lat oraz wynika z doświadczeń postmoderni-
zmu, gdy nastąpiło odrodzenie warstwy semantycznej 
i przypisanie jej nadrzędnej roli w kreacji. Są to również 
różnego rodzaju parki pamięci. Ogrody niosą w sobie wy-
miar metafizyczny, symboliczny, pełne są aluzji i znaczeń14. 
Pozwalają symbolicznie otworzyć muzeum na przestrzeń 
miejską wciągając zaciekawionych przechodniów w obręb 
ekspozycji nawiązującej do zbiorów muzeum, nie będącej 
jednak ich pastiszem. Jak pisze Beata Makowska: W obec-
nych czasach rola ogrodu miejskiego wyraźnie się zmieni-
ła. Dawniej miał być ucieczką od hałasu, dziś projektuje 
się go tak, aby jak najpełniej integrował się z miastem. 
[…] Nawiązują one treścią do tematyki zbiorów muzeal-
nych, prezentują oryginalne pomysły, zaskakujące skoja-
rzenia, wykorzystują osiągnięcia nowoczesnych technolo-
gii. Są rodzajem scenografii symbolicznie przenoszących 
zbiory muzealne w przestrzeń miasta. Zarówno forma, 

6.  Muzeum – Zamek w Łańcucie, zabytkowe drzewa spełniające funkcję mu-
zealiów

6. Castle Museum in Łańcut, historic trees as museum exhibits

(Wszystkie fot. J. Grzonkowska)

5. Muzeum – Zamek w Łańcucie, rozarium

5. Castle Museum in Łańcut, a rose garden
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treść, funkcja, jak i technologia i materiały współtworzą 
niepowtarzalne miejsca, nad którymi czuwa genius loci. 
Otwarcie muzeów na przestrzeń miasta powoduje wzrost 
zainteresowania ich zbiorami, przyciąga nowych zwiedza-
jących, stanowi również atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną 
dla mieszkańców Paryża15.

Tematyczne ogrody muzeów często nawiązują treścią do 
zbiorów, a ich zwiedzanie angażuje wszystkie zmysły. Nie-
rzadko zieleni towarzyszą multimedia na wolnym powie-
trzu. Warto tutaj jako przykład wspomnieć dwie realizacje 
paryskie: ogród Musée du Quai Branly oraz ogród przy Mu-
zeum de Cluny. Otwarte w czerwcu 2006 r. Muzeum Sztuki 
Prymitywnej, gromadzące zbiory dotyczące różnych kultur 
z Afryki, Azji, Oceanii i Ameryk, otoczone zostało otwartym 
na miasto ogrodem o powierzchni 1,8 ha. Założenie stano-
wi kilka budynków, z których część umieszczono na palach. 
Ogród został malowniczo ukształtowany, a dominującym 
wrażeniem jest przemieszczanie się po lesie z zarośniętymi 
bujnymi trawami polanami. Otoczenie takie idealnie pasu-
je do tematyki muzeum, jednocześnie odcinając zwiedzają-
cych od hałaśliwego miasta. Jednym z charakterystycznych 
elementów muzeum jest zielona, porośnięta 15 tysiącami 
roślin ściana jednego z budynków, zaprojektowana przez 
projektanta-botanika, Patricka Blanca. Do ogrodu wpro-
wadzono 30 różnych gatunków roślin i około 200 drzew16. 
Dominuje tu wysoka trawa kojarząca się z otwartymi prze-
strzeniami, z wolnością. W centrum Paryża, słynącego z 
architektonicznej monumentalności, powstała oaza dzikiej 
roślinności, oddzielonej szklanymi płytami od nabrzeża Sek-
wany. Zestawienie roślin w ogrodzie, podobnie jak kolekcji 
w muzeum, jest pretekstem do intelektualnych rozmyślań, 
tworzy napięcie emocjonalne17. Drugim przykładem jest pa-
ryski ogród Muzeum Wieków Średnich18 założony w 1843 r. 
przez kolekcjonera Alexandra du Sommerard, który miesz-
kał w późnogotyckim pałacu opatów z Cluny. Najbardziej 
znanym przechowywanym tam zabytkiem jest – składająca 
się z 6 gobelinów – tapiseria Dama z jednorożcem. Dzie-
ła sztuki średniowiecznej zainspirowały w 2000 r. Erica 
Ossarta i Arnauda Mauriere’a do zaprojektowania, według 
układu średniowiecznego, ogrodu klasztornego. Ma on po-
wierzchnię 5000 m2 i stanowi znakomite otwarcie muzeum 
na przestrzeń miejską. Ogród ma przede wszystkim służyć 
edukacji i odpoczynkowi. Główną inspiracją projektu była 
bogata kolekcja sztuki średniowiecznej, która jest ekspo-
nowana w budynku muzeum. Powstanie projektu ogrodu 
poprzedzone zostało dokładnymi studiami nad dokumen-
tami z wieków średnich i gobelinami z motywami roślin-
nymi z tamtych czasów. Nie jest to ani pastisz, ani wierna 
kopia ogrodów średniowiecznych. Ścieżki i ławki wykona-
ne w drewnie cedrowym pozwalają przybliżyć się do roślin 
i „rozmawiać z naturą”. W ogrodzie posadzono rośliny, któ-
re występowały w czasach średniowiecza w Europie. Zacho-
wano także istniejące stare drzewa, m.in. kasztanowce19. 

Polskim przykładem ogrodu muzeum może być, choć 
w prostszym ujęciu niż prezentowane powyżej założenia 

paryskie, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Nowej 
Hucie, oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie20. 
Założenie stanowi sensoryczny park edukacyjny z interak-
tywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki. Urządzenia 
rozmieszczone są na powierzchni ponad 6 ha i obejmują 
m.in. ekspozycję geologiczną „Geo-gródek”, ekspozycję 
sensoryczną „Zapachowo”, zielony labirynt z cytatami 
z dzieł Stanisława Lema „Lem-birynt”. Można też wypoży-
czyć książki patrona ogrodu i czytać je pod drzewami. Istniej 
także możliwość po prostu zaszycia się w przyrodzie i zwy-
kłego odpoczynku. Takie założenie ogrodowe jest bardziej 
parkiem tematycznym niż ogrodem muzeum, jednak warto 
pamiętać, że jest ono oddziałem muzeum, a nie parkiem 
przy tym oddziale. W tym miejscu warto wspomnieć o bar-
dzo charakterystycznym dla początków XXI w. w miastach 
zjawisku rewitalizacji terenów poprzemysłowych przepro-
wadzanej jako renaturyzacja tzw. brownfields, a więc także 
z naciskiem na ekologię. 

Na zakończenie warto byłoby wspomnieć o dwóch nie-
zwykłych muzeach: Muzeum Drzew koło Zurychu oraz 
Muzeum Ogrodu w Londynie. W obu przypadkach zaszło 
coś, co moglibyśmy zdefiniować jako muzealizację ogrodu. 
Muzeum Drzew w Zurychu21 założone zostało w 2010 r. 
przez architekta ogrodów Enzo Enea. Rozpościera się na 
powierzchni 7,5 ha gromadząc ponad 2000 okazów drzew, 
w większości przesadzonych z ogrodów przeprojektowy-
wanych przez Enea do jego prywatnej posiadłości. W ten 
sposób projektant stworzył prywatną kolekcję starych 
drzew, gdzieniegdzie architektonicznie poprzecinaną ka-
miennymi płytami i obeliskami. Drugim skrajnym już może 
przypadkiem jest Muzeum Historii Ogrodów w Londynie. 
Powstało w porzuconym kościele St’Mary w 1977 roku. 
Gromadzi eksponaty związane z ogrodnictwem: narzędzia, 
podręczniki, pierwsze kosiarki, katalogi roślin, fotografie, 
ryciny i inne przedmioty związane z kształtowaniem się kul-
tury ogrodniczej oraz sztuki ogrodowej w Anglii22. Muze-
um łamie przekonanie Leszka Sosnowskiego i Anny Iwony 
Wójcik dotyczące muzeum ogrodu, jest jednak wyjątkiem 
potwierdzającym ogólną prawdę, że ogrodu nie da się zmu-
zealizować. Jednak inaczej niż miało to miejsce w przypadku 
innych sztuk, ogród jako dzieło sztuki nigdy nie był obiek-
tem poddawanym muzealnej izolacji. Nigdy nie powstało 
muzeum ogrodu być może dlatego, że ze swej istoty ogród 
żyje podwójnie i oba sensy są oczywiste: raz jako element 
ożywionej przyrody (natury), drugi – jako element kultury23.

 Ogród muzeum rezydencji w mieście musi i chce wejść 
w obieg życia mieszkańców: czasem musi się do nich umiz-
gać, by zasłużyć na uwagę, czasem staje się ich ulubieńcem, 
czasem walczy o przetrwanie w świecie zdominowanym 
przez miejskie sprawy i rozrywki. Nie może jednak miasta ig-
norować, odwracać się plecami do codziennego życia miesz-
kańców i nastawiać tylko i wyłącznie na wizyty turystów 
i zwiedzających muzeum. Od kontaktu z codziennym życiem 
miasta zależy jego przetrwanie, dlatego musi pełnić też rolę 
parku miejskiego, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Streszczenie: Ogrody muzeów lub też ogrody towarzy-
szące muzeom można podzielić na trzy podstawowe typy: 
zabytkowe ogrody muzeów rezydencji w miastach (lub 

podmiejskie historycznie, a dziś znajdujące się w obrębie 
tkanki miejskiej), ogrody tematyczne projektowane współ-
cześnie jako przedłużenie lub otwarcie muzeów na miasto 
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oraz najczęstsze – ogrody czy raczej tereny zielone towarzy-
szące muzeom, a na ogół zieleńce lub po prostu trawniki. 
Warto zwrócić uwagę osób odpowiedzialnych za otoczenie 
instytucji muzealnych na to, jak ważną rolę dla budowania 
pozycji instytucji mogą spełniać świadomie zaprojektowane 
przestrzenie wokół budynków muzealnych – zarówno wo-
bec najbliższych sąsiadów czyli społeczności lokalnej, jak 
i innych mieszkańców miasta, ale także wobec turystów. 
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi także na społeczną 

funkcję ogrodów muzeów w miastach – równie istotną, 
co role: dekoracyjna i ściśle muzealna. Dla mieszkańców 
miasta ogród muzeum jest przede wszystkim lokalnym 
parkiem publicznym, miejscem codziennych spacerów, 
życia towarzyskiego, przedmiotem żywego zainteresowania 
jego kondycją i urodą. Muzeum nie może tego przywiązania 
i zainteresowania ignorować. Muzeum traktując ogród jako 
kolejną ekspozycję powinno dostosować swoją ofertę także 
do potrzeb i oczekiwań najbliższych sąsiadów.

Słowa kluczowe: muzea, ogrody muzeów, ogrody rezydencji, ogrody tematyczne, parki miejskie.
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